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Simpósio: 17 - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: LIBERDADE APLICADA E 
BIOÉTICA 
 
RESUMO: De grande difusão nos diplomas deontológicos e legais são os deveres de 
informação e de sigilo inerentes aos profissionais da saúde. Como decorrência do direito 
fundamental à liberdade, do direito à autonomia privada e do princípio da autonomia da vontade 
disciplinados pelo direito civil, acrescidos do princípio bioético da autonomia, emergem os 
direitos dos pacientes ao consentimento livre e esclarecido, ao acesso aos documentos que 
compõem o acesso clínico, entre outros exercícios libertários do ponto de vista informacional. 
Muito se discute sobre os direitos de conduta positiva, mas acerca da conduta negativa ainda 
remanescem dúvidas sobre se, pautando-se na autonomia do paciente, a ele cabe inclusive o 
direito de não querer ter acesso às suas informações de saúde, a não ter acesso ao seu 
diagnóstico e/ou prognóstico. Partindo-se da premissa que o paternalismo não é compatível 
com as liberdades dos sistemas democráticos, o objetivo desta pesquisa é perquirir se há 
realmente um direito de não saber, sem legar ao médico o poder de decidir se deve expor os 
dados ou não. Pesquisas quantitativas realizadas no âmbito da saúde demonstram que ainda se 
faz presente a conduta paternalista dos profissionais em exercer o privilégio terapêutico, à luz 
da beneficência, ocultando informações de saúde do paciente com objetivo de não gerar uma 
instabilidade emocional - a ponto de poder desencadear em um quadro depressivo. É 
inquestionável que a verdade pode ser prejudicial, inquietante e deprimente, mas com base na 
universalidade inerente à liberdade, adotando-se uma abordagem indutiva-dedutiva das fontes 
jurídicas, e com o uso do método hermenêutico da interpretação sistemática e teleológica, pode 
se afirmar que o paciente tem o direito de não ser informado sobre sua saúde se assim o quiser, 
e que caso opte por ter acesso às informações, que esta ocorra com o devido suporte de cuidados, 
inclusive psicológico. O princípio da beneficência encontra limite no exercício do outro 
princípio bioético, da autonomia, desse modo, saber o diagnóstico pode ser essencial para que 
ele exerça o controle sobre sua saúde e vida, ao mesmo tempo em que pode ser uma experiência 
traumática e desmoralizante, capaz de lhe tolher todas as esperanças de cura ou de melhoria de 
sintomas. Apenas ao real interessado, ao titular dos direitos da personalidade, caberá a escolha 
sobre se terá acesso às informações de saúde, e sobre como pretende que ocorra essa 
transmissão informativa, bem como se deverá ser divulgada para seus familiares.  



 
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia Privada; Direito de não saber; Relação médico-paciente; 
Paternalismo. 


